
 

 

 

 
 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 (чотирнадцята сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

16 грудня 2021 року 
 

Про забезпечення громадського 

порядку, профілактику правопорушень та 

боротьбу зі злочинністю на території  

Лубенської територіальної громади 

 

Заслухавши інформації тимчасово виконуючого обов’язки начальника 

Лубенського відділу  поліції  Головного управління Національної поліції 

України в Полтавській області Васільєва О.І. та голови правління громадського 

формування «Муніципальна служба правопорядку м. Лубни» Мелешка Г.П. про 

забезпечення громадського порядку, профілактику правопорушень та боротьбу 

зі злочинністю на території Лубенської територіальної громади, керуючись 

ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Інформації тимчасово виконуючого обов’язки начальника 

Лубенського відділу  поліції  Головного управління Національної поліції 

України в Полтавській області Васільєва О.І. та голови правління громадського 

формування «Муніципальна служба правопорядку м. Лубни» Мелешка Г.П. про 

забезпечення громадського порядку, профілактику правопорушень та боротьбу 

зі злочинністю на території Лубенської територіальної громади взяти до відома 

(додається). 

2. Лубенському відділу  поліції  Головного управління Національної 

поліції України в Полтавській області (т.в.о. начальника Васільєв О.І.): 

- продовжити роботу щодо поліпшення оперативної обстановки на 

території Лубенської територіальної громади; 

- вжити додаткових заходів з метою посилення боротьби зі 

наркозлочинністю, попередження та розкриття тяжких і резонансних злочинів; 

- посилити профілактичну роботу патрульної поліції на автошляхах 

Лубенської територіальної громади, направлену на попередження та зниження 

фактів дорожньо-транспортних пригод та незаконних заволодінь 

автотранспортом; 

- здійснити комплекс заходів, спрямованих на попередження та розкриття 

злочинів, пов’язаних із квартирними крадіжками.  

 

 



 

3. Громадському формуванню «Муніципальна служба правопорядку        

м. Лубни» (голова правління Мелешко Г.П.): 

- з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, продовжити комісійні обстеження 

суб’єктів господарювання щодо дотримання ними протиепідемічних заходів та 

карантинних обмежень; 

- активізувати роботу щодо недопущення розгортання  стихійної торгівлі 

на вулицях м. Лубни; 

- постійно проводити роботу щодо виявлення сміттєзвалищ, утримання в 

належному стані прибудинкових територій та забезпечити належний контроль 

за дотриманням громадянами правил благоустрою. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника Лубенського міського голови Соболєва О.А. та  постійну 

депутатську комісію з  питань регламенту, депутатської діяльності та етики, 

забезпечення законності, правопорядку та протидії корупції. 

 

 

Лубенський міський голова                                          Олександр ГРИЦАЄНКО 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

щодо прийняття рішення про забезпечення громадського порядку, 

профілактику правопорушень та боротьбу зі злочинністю на території 

Лубенської територіальної громади 

 

1. Інформації тимчасово виконуючого обов’язки начальника 

Лубенського відділу  поліції  Головного управління національної поліції 

України в Полтавській області Васільєва О.І. та голови правління громадського 

формування «Муніципальна служба правопорядку» Мелешка Г.П. про 

забезпечення громадського порядку, профілактику правопорушень та боротьбу 

зі злочинністю на території Лубенської територіальної громади дають змогу 

проаналізувати реальний стан та рівень злочинності.  

2. Взаємодія  Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області та її виконавчих органів з  правоохоронними органами, що 

обслуговують територію Лубенської територіально громади дає змогу 

утримувати оперативну обстановку стабільною та знизити рівень злочинності. 

3. Прийняття рішення дасть можливість скоординувати роботу місцевої 

влади та правоохоронних органів Лубенської територіально громади у 

напрямку посилення безпеки громадян та їх захисту, підтримувати публічний 

порядок  та підвищити рівень дисципліни учасників дорожнього руху, 

зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод, кількість злочинів, 

пов’язаних з використанням автотранспорту, підвищити безпеку дорожнього 

руху. 

 

 

 

Завідувач сектору мобілізаційної роботи 

та взаємодії з правоохоронними органами                              А.І.Осацький 

 



 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО 

СТАН ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ, ЕФЕКТИВНОСТІ 

РОЗКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ТА ЇХ 

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ, У Т.Ч. НА ПРІОРИТЕТНИХ  

НАПРЯМКАХ, ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОБОТИ 10 МІСЯЦІВ 2021 РОКУ 

ЛУБЕНСЬКИМ РВП ГУНП В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 

В зв’язку з проведенням адміністративної реформи в Лубенському районі 

паралельно проведена реформа Національної поліції. Так в Лубенському районі 

реорганізовано Лубенський районний відділ поліції до якого приєднано 

підпорядковані відділи поліції та сектори  поліцейської діяльності: 

– Відділ поліції №1 Лубенського РВП – з розташуванням в м. Пирятин; 

– Відділ поліції №2 Лубенського РВП – з розташуванням в м. Хорол; 

– Сектор поліцейської діяльності №1 ВП№1 Лубенського РВП – з 

розташуванням в м.Гребінка;  

– Сектор поліцейської діяльності №2 ВП№1 Лубенського РВП – з 

розташуванням в смт.Чорнухи; 

– Сектор поліцейської діяльності №1 ВП№2 Лубенського РВП – з 

розташуванням в смт.Оржиця;  

Вжиті упродовж першого півріччя 2021 року Лубенським районним відділом 

поліції та підпорядкованими підрозділами, організаційні та практичні заходи сприяли 

посиленню протидії злочинності, забезпеченню належного рівня публічної безпеки і 

порядку та стабілізації криміногенної ситуації на території обслуговування 

Лубенського району. 

Так, упродовж року, поряд з управлінськими рішеннями, безпосередньо 

спрямованими на посилення протидії злочинності, реалізовувались заходи щодо 

структурної та функціональної розбудови поліції Лубенського району та 

підпорядкованих підрозділів, серед яких: 

- надані ГУНП в Полтавській області в користування службові автомобілі 

марки Renault «SANDERO» та Renault “Duster”, в свою чергу дають змогу значно 

покращити стан реагування на заяви та повідомлення громадян про вчинення 

кримінальних правопорушень та інші події; 

- у співпраці з органами місцевого самоврядування у сфері профілактики 

злочинності, в рамках комплексних програм щодо забезпечення законності, 

правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної 

роботи на 2021 рік, з місцевого бюджету виділено 100 000 грн., котрі було 

використано для покращення матеріально-технічного стану діяльності поліції, а саме: 

- папір канцелярський на суму - 5000 грн, 

- канцелярські товари - 338,06 грн, 

- багатофункціональні пристрої – 19661,94 грн.,  

- металопластикові конструкції (стіни, петегородки) – 28 000 грн., 

- металоплпстикові вікна – 27 000 грн.,  

- послуги з ремонту та технічного обслуговування службових автомобілів – 20000грн. 
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Завдяки співпраці органів місцевої, обласної влади, ГУНП в Полтавській 

області, керівництва Лубенського РВП ГУНП, а також місцевих підприємців 

протягом 2020-2021 року на території обслуговування вдалося відкрити поліцейські 

станції в с. Вишневе, Оржицької ТГ, та с. Березова Рудка Пирятинської ТГ, де 

завдяки об’єднанню зусиль вдалося створити комфортні умови для роботи 

працівників поліції для належного виконання службових обов’язків по захисту прав 

та свобод громадян. Нове службове приміщення оснащене якісною комп’ютерною 

технікою та спеціальним зв’язком, а також інформаційними стендами та усім 

необхідним обладнанням в тому числі службовим автотранспортом. Завдяки чому 

розширено доступність надання поліцейських послуг в сільській місцевості. 

 

За звітний період до Лубенського районного відділу поліції ГУНП в 

Полтавській області надійшло 10169 заяв та повідомлень про кримінальні 

правопорушення та інші події, що в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року на 

663 реєстрацій менше (10832). З них 4495 факів, по яким відомості внесено до ЄРДР.  

Оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень 192 особам по 273 

кримінальним правопорушенням, з них по тяжким та особливо тяжким – 32 особам. 

До суду з обвинувальними актами скеровано 360 кримінальних проваджень. 111 осіб 

отримали вироки про покарання. Судові розгляди у кримінальних провадженнях 

тривають. 

 На території Лубенського району спостерігається зменшення злочинності на -

25% (обліковано – 906, за 2021 рік – 1208) (по області зменшення – 24%). При цьому, 

спад рівня злочинності відбувся по всій території обслуговування.     

 Зареєстровано 177 кримінальних правопорушень, вчинених в громадських 

місцях, що становить 11,4% від загальної кількості облікованих протиправних діянь. 

Мається позитивна тенденція до зменшення таких видів злочинів, як: 

Грабіж (2020-19 / 2021-12) 

Крадіжки (2021-1288 / 2021-526) 

Квартирні крадіжки (2020-194 / 2021-81) 

Злочини у сфері наркотичних засобів – (2020-107 / 2021-69) 

Кількість особливо тяжких злочинів знизилася на -30%, а саме з  23 до 16 

проявів (по області -36%). Водночас, ріст такої категорії злочинів відбувся по 

території СПД №1 ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області                          

(м. Гребінка)  та  ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області                          

(м. Пирятин) +50%, або з 2 до 3, по Лубенському РВП ГУНП в Полтавській області 

(м. Лубни) +25%, або з 4 до 5. Середня питома вага цих злочинів складає 2%                      

(по області 1,8%), найвища у СПД №1 ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській 

області (м. Гребінка) – 2,3%,  по Лубенському РВП ГУНП в Полтавській області               

(м. Лубни) - 2,2%. 

Зменшилась кількість зареєстрованих тяжких кримінальних правопорушень                  

- 26% (по області -14%). Водночас, ріст відбувся таких злочинів зафіксовано у               

СПД №1 ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області (м. Гребінка) +47,8%, 

або з 23 до 34, ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області (м. Хорол) 

+32%, або з 53 до 70. Середня питома вага по всій території обслуговування складає 

26,8% (по області 31%), водночас, значно більша питома вага цих злочинів по ВП №2 

Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області (м. Хорол) 40,9%.   
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На 5% (з 154 до 162) спостерігається збільшення кількості кримінальних 

правопорушень проти життя та здоров'я особи (по області -4%). Встановлено, що 

ріст даної категорії злочинів відбувся за рахунок сплеску даної злочинності на 

території: ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області (м. Хорол) 54%, або 

з 13 до 20, ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області                                           

(м. Пирятин) +44,4%, або з 27 до 39, СПД №1 ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в 

Полтавській області (м. Гребінка)+29,4%, або з 17 до 22, СПД №1 ВП № 2 

Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області (смт. Оржиця) +29,4%, або з 17 до 

22. Вивченням матеріалів кримінальних проваджень встановлено, що в переважній 

більшості вчинення злочинів даної категорії було вчинено на фоні спільного 

вживання алкогольних напоїв потерпілого та правопорушника, а також тривалі 

неприязні відносини між сусідами, знайомими, тощо та їхній антисоціальний спосіб 

життя. Середня питома вага становить 20,2%  (по області 13,3%). При цьому, 

значний відсоток у СПД №2 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області                  

(смт. Чорнухи) 39,6%.   

За 8 місяців 2021 року у регіоні  відбувся ріст умисних вбивств на 33%  а саме 

з 3 до 4. Зокрема, 1 вбивство обліковано по Лубенському РВП ГУНП в Полтавській 

області (м. Лубни), а саме кримінальне провадження від 09.01.2021 за 

обвинуваченням гр. «А». у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 

ст. 115 та ч. 3 ст. 185 КК України, 29.04.21 обвинувальний акт скеровано до суду), ВП 

№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області (м. Пирятин), а саме кримінальне 

провадження за обвинуваченням гр. «Б» за ч.1 ст.115 КК України, 31.03.21 

обвинувальний скеровано акт до суду, ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській 

області (м. Хорол), а саме кримінальне провадження за обвинуваченням гр. «С» за ч. 1 

ст.115 КК України, 23.02.21 обвинувальний акт скеровано до суду)  та СПД №2 ВП 

№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області (смт. Чорнухи), а саме 

кримінальне провадження за обвинуваченням гр. «Г» за ч.1 ст. 115 КК України, 

30.06.21 обвинувальний акт скеровано до суду.   

Також, зафіксовано ріст тяжких тілесних ушкоджень – в тричі (з 2 до 6,               

а по області -17%), в тому числі, що спричинили смерть потерпілих (з 0 до 3, а саме 

по 1 по території Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області (м. Лубни), СПД №1 

ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області (м. Гребінка), СПД №1 ВП № 

2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області (смт. Оржиця). Так, зокрема, ріст 

тяжких тілесних ушкоджень відбувся по: СПД №1 ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в 

Полтавській області (м. Гребінка) а саме з 0 до 2 злочини розкритті, винним особам 

оголошено про підозру; ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області                  

(м. Хорол), а саме з 0 до 2 злочини розкриті, винним особам оголошено про підозру; 

по м. Лубни, злочинів даної категорії обліковано на рівні минулого року – 1 (винна 

особа встановлена, обвинувальний акт скеровано до суду). 

 

На 7% (з 28 до 30) зросла кількість викритих кримінальних правопорушень 

проти довкілля (по області -3,5%), водночас на 33% зменшилася кількість виявлених 

злочинів за ст. 246 КК України (по області +21,5%).     

 

Крім того, зменшення кількості виявлених злочинів у сфері проти довкілля, а 

саме незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу, 

передбачене ст. 246 КК України відбулося за рахунок організації та проведення 
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заходів щодо протидії незаконному обігу деревини та використанню надр та 

псуванню земель, а також зменшення даної злочинності на території обслуговування 

Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області (м. Лубни) -42,9%, або з 7 до 4, СПД 

№1 ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області (смт. Оржиця) -75%, або 

з 4 до 1, Лубенському РВП ГУНП в Полтавській області (м. Лубни) - 50%, або з 2 до 1 

та СПД №1 ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області  (м. Гребінка) - 

100%, або з 1 до 0. Водночас, встановлено динаміку росту даної злочинності на 

території ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області (м. Пирятин) з 0 до 

2 та СПД №2 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області (смт. Чорнухи) з 

0 до 1. 

При цьому, причинами зменшення кількості виявлених злочинів даної категорії 

є профілактичним наслідком попередньо проведеної роботи на даному напрямку як 

Лубенської окружної прокурати, спрямованої на виявлення та фіксацію злочинів 

даної категорії, що в комплексі, в деякій мірі, вплинуло на свідомість громадян та 

призупинило їх наміри на зайняття даним видом протиправної діяльності. 

При цьому, керівництвом Лубенського РВП не зупинено роботу на даному 

напрямку, а навпаки вживається всіх передбачених нормами діючого законодавства 

заходів спрямованих на активізацію роботи правоохоронних органів. Як приклад, 

30.06.2021 у кримінальному провадженні від 27.03.2021 громадянину «С» повідомлено 

про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК 

України, який 30.11.2020 здійснив незаконну порубку 102 дерев породи «клен 

ясенолистий», «береза», завдавши істотної шкоди та спричинивши тяжкі наслідки 

для Хорольської міської ради у вигляді матеріальної шкоди на суму 222 045,97 грн. На 

даний час досудове розслідування кримінального провадження триває. 

Обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні  скеровано до суду. 

Також, в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному 

провадженні від 25.09.2019 фізичній особі підприємцю  громадянину «К»., 29.06.2021 

повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, за 

фактом незаконної порубки 102 дерев уздовж проїжджої частини дороги Лубни-

Чорнухи, що завдало шкоди на суму більше 1 000 000 грн. Обвинувальний акт у 

даному кримінальному провадженні  скеровано до суду. 

Всього за закінченими кримінальними провадженнями слідчими Лубенського 

РВП установлено збитків на суму 4 млн. 293 тис. грн., із яких відшкодовано збитків 

на суму 2 млн. 178 тис. грн., або 51%.  

 

52 % від загальної кількості облікованих злочинів,  складають злочини проти 

власності (470 проти 680 за минулий рік, або – 31%, по області -32%).                    

Спад даної категорії злочинів відбувся по всій території обслуговування, крім СПД 

№2 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області (смт. Чорнухи) +16%, або 

з 19 до 22, та СПД №1 ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області                          

(м. Гребінка) +14,5%, або з 69 до 79. 

 

76,81 % від загальної кількості облікованих злочинів проти власності займають 

крадіжки, кількість яких у 2021 році зменшилась на -31%, або 525 до 361 (по області 

-30%). Спад злочинів даної категорії відбувся не по всій території обслуговування. 

Так зокрема, ріст злочинів даної категорії зафіксовано по СПД №2 ВП №1 

Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області (смт. Чорнухи) +29%, або з 14 до 18,  
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та по СПД №1 ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області                          

(м. Гребінка) +10,9%, або з 55 до 61. 

Окрім цього, при загально обласному зменшенні кількості крадіжок, вчинених 

із квартир, на -34 % та по території обслуговування (на -41%), їх ріст відбувся на 

+267%, або з 3 до 11 по території обслуговування ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в 

Полтавській області (м. Хорол). 

По всій території відбулось зменшення кількості вчинених грабежів (- 86%, 

або з 14 до 2, по області -44%).  

Також, на території Лубенського району обліковано 2 розбійні напади по ВП 

№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області (м. Пирятин) та ВП №2 

Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області (м. Хорол), проти 3 за 2020 рік, що на 

33% менше, водночас, по області  (-47%).   

Зафіксовано значне зменшення шахрайств по майже всій території району   (-

32,73% або з 110 до 74, по області -34%). Слід зазначити, що на зменшення кількості 

вчинених злочинів даної категорії в загальному вплинуло належне виконання 

узгоджених заходів поліції району. Зокрема матеріали кримінальних проваджень за 

фактами вчинення шахрайств, передбачених ст. 190 КК України, облікованих за 

період 2019-2020 років, встановлені найбільш розповсюджені схеми вчинення 

шахрайських дій та за наслідками здійснено роз’яснювальну роботу серед населення 

на Інтернет ресурсі faсebook та YouTube під назвою «14 випадків шахрайств 

зареєстровано на Лубенщині від початку року».  

Водночас, по ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області (м. Хорол) 

та СПД №2 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області (смт. Чорнухи) 

зафіксовано негативну стабільність щодо даної категорії злочинів, а саме їх 

обліковано на рівні минулого року (17 та 3)  

На 27% зменшилася кількість кримінальних правопорушень проти громадської 

безпеки (по області -25,2%), у тому числі кримінальні правопорушення передбачені  

ст. 263 КК України, (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або 

вибуховими речовинами) на 25% (з 16 до 12, по області -31,8%). 

Питання зменшення кримінальних правопорушень проти громадської безпеки 

по території Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області (Лубенська 

територіальна громада) з 22 до 16, або на -27,27%, по області -25,2%, носить 

двоякий характер щодо його негативності. Зокрема, факт загального зменшення 

кількості кримінальних правопорушень, вчинених проти громадської безпеки, 

свідчить про вжиття належних заходів спрямованих на забезпечення безпеки 

громадян, які проживають на території району. 

Водночас, зменшення виявлених злочинів за правовою кваліфікацією згідно        

ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або 

вибуховими речовинами) (з 16 до 12, або -25%), враховуючи наявність збройного 

конфлікту на сході країни та беручи до уваги вимоги сьогодення щодо необхідності 

вжиття вичерпних заходів, спрямованих на викриття каналів постачання нелегальної 

зброї із даних регіонів, є досить гострим та вказує на певне посилення на даному 

напрямку. Вивченням даного проблемного питання встановлено, що належним чином 

в напрямку виявлення та фіксації даних злочинів проведено роботу по території 

Чорнухинської громади. Крім цього, значно зменшено кількість виявлених таких 

злочинів, зафіксовано по: СПД №1 ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській 

області  (м. Гребінка) та ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області (м. 
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Хорол) -67%, або з 3 до 1, по Лубенському РВП ГУНП в Полтавській області (м. 

Лубни) -67%, або з 6 до 2.   

При зменшенні на 70% кількості кримінальних правопорушень проти 

громадського порядку та моральності (по області -23,7%), більше ніж вдвічі 

зросла кількість хуліганств ( з 3 до 7 ). 

Вивченням встановлено, що на території Лубенського району зафіксовано ріст 

кількості вчинених хуліганств на +133%, або з 3 до 7 кримінальних правопорушень. 

Аналітичним вивченням даного питання встановлено, що в загальному ріст даної 

категорії злочинів відбувся у зв’язку із їх сплеском в 3 рази на території ВП №2 

Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області (м. Хорол), або з 1 до 3, а також в 2 

рази на території  колишнього Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області   

(Лубенська ОТГ), або з 1 до 2. 

За результатами досудового розслідування до суду скеровано 2 обвинувальні 

акти щодо злочинів даної категорії, в 1 кримінальному провадженні особі 

повідомлено про підозру та досудове слідство триває. 

Вивченням матеріалів кримінальних проваджень встановлено перелік 

громадських місць, де відбулися злочини, а саме заклади громадського харчування – 

кафе та парки і сквери, у зв’язку з скоординованими діями СРПП, приділено більше 

уваги та забезпечено громадський порядок у визначених місцях та внесення 

відповідних коректив до маршрутів патрулювання. 

На 41%, або з 37 до 52 зросла кількість кримінальних правопорушень проти 

авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та 

об’єднань громадян, а також злочинів проти журналістів (по області -7,6%). 

Зокрема, ріст таких злочинів складає: по Лубенському РВП ГУНП в 

Полтавській області (м. Лубни) в 2,2 рази, або з 9 до 20; по СПД №1 ВП № 2 

Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області  (смт. Оржиця) в 2 рази, або з 3 до 6; 

Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області (Лубенська ОТГ) на 75%, або з 4                

до 7; СПД №1 ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області                          

(м. Гребінка) на 25 %, або з 4 до 5. 

Вивченням матеріалів кримінальних проваджень та аналізом статистичних 

даних встановлено, що левову частку злочинів даної категорії складають кримінальні 

правопорушення з правовою кваліфікацією передбаченою ст. 358 КК України 

(Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання 

підроблених документів, печаток, штампів), а саме за фактом підробки посвідчення 

водія.  

Водночас, обліковано 4 злочини за фактом вчинення погроз або насильства 

щодо працівника правоохоронного органу. За результатами розслідування даних 

злочинів 3 обвинувальних акти щодо винних осіб скеровано до суду. Вивченням 

матеріалів кримінальних проваджень встановлено, що підґрунтям вчинення даних 

злочинів стало належне виконання свої посадових обов’язків та принципова позиція 

правоохоронця щодо забезпечення законності згідно своїх функціональних 

обов’язків, що спровокувало агресію з боку незаконослухняних осіб. 

Крім цього, на території Лубенського району вчинено 1 злочин передбачений 

ст. 345-1 КК України (насильство щодо журналіста), а саме кримінальне провадження 

№12021175580000032 від 10.02.21 за ч.2 ст. 345-1 КК України відносно 

підозрюваного громадянина «Б».   
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На 41% (з 56 до 33) зменшилася кількість кримінальних правопорушень у 

сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг (по області -47,7%).  

Зокрема по території ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області    

(м. Хорол) зменшення даної категорії злочинів відбулося в 6 разів, або з 1 до 6, по 

СПД №1 ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області(м. Гребінка) в 3 рази, 

або з 3 до 1, по ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області                          

(м. Пирятин) на 73%, або з 15 до 4.  

При загальному зменшенні по території Лубенського району (-10,53%, або з 38 

до 34, та по області -13%, або з 292 до 254) злочинів проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту (ст.ст. 276-292 КК), в 4 рази, або з 1 до 4 відбулося 

збільшення даних злочинів по території СПД №1 ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в 

Полтавській області  (м. Гребінка) та в 3 рази, або з 3 до 9 по території Лубенського 

РВП ГУНП в Полтавській області (Лубенська ОТГ), де питома вага даних злочинів 

складає 9,3% при 3,4% по області. 

Крім цього, відбувся зріст правопорушень правил безпеки дорожнього руху 

або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами                 

(ст. 286 КК України ) на  +26%, або з 19 до 24. Встановлено, що значне збільшення 

даної категорії злочинів відбулося по території Лубенського РВП ГУНП в 

Полтавській області   (Лубенська ТГ), а саме кількість таких злочинів збільшилася у 

8 разів, або з 1 до 8.  

Велика концентрація злочинів даної категорії пояснюється географічним 

розміщенням Лубенського району, а зокрема проходженням по його території 

значного відрізку автодороги М-03 Київ-Харків-Довжанський, на якій і відбувається 

левова частка даних правопорушень.  

Водночас, здійснення нагляду за дотриманням правил дорожнього руху на 

даній автодорозі проводиться Управлінням патрульної поліції м. Полтава. 

В провадженні поліції перебуває 9 кримінальних проваджень за ознаками ч. 1 

ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації 

транспорту особами, які керують транспортними засобами).  

 

Слід відмітити, що відбувся спад кількості порушень правил безпеки руху 

або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що 

спричинило смерть потерпілого (ч. 2 і 3 ст.286 КК)  на -40%, або з 10 до 6  проявів.  

Відбулося зменшення (- 62%, або з 13 до 5, по області – 42%) кількості 

незаконних заволодінь транспортними засобами. При цьому, у СПД №1 ВП№1 

Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області (м. Гребінка) обліковано 2 таких 

злочини проти 1 в 2020 році.  За період 6 місяців 2021 року викрадено 1 автомобіль 

по м. Лубни. 

На 59%, або з 111 до 46 зменшилася кількість викритих кримінальних 

правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів (по області -17,1%), у тому числі фактів їх 

збуту на 25% (по області -6,4%). 

Встановлено, що зменшення на 59% кількості викритих кримінальних 

правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів відбулося у зв’язку  із зменшенням кількості 
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реєстрацій кримінальних проваджень за ознаками злочинів, передбачених                              

ст. ст. 309, 310 КК України.  

Майже всі факти збуту наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів 

та прекурсорів, в ході проведення операції під умовною назвою «МАК», виявлені на 

території Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області (м. Лубни) 11 та по 1 факту 

на території Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області (Лубенська ТГ) та ВП №2 

Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області (м. Хорол). 

Відбулось зменшення кількості злочинів, вчинених неповнолітніми або за їх 

участю, на - 71% (або з 7 до 2). По області спад складає  - 69 %.   

Зменшилася кількість облікованих злочинів, вчинених групою осіб на -21,4%, 

або з 14 до 11, по області -20%. Водночас, ріст по території Лубенського РВП ГУНП 

в Полтавській області (м. Лубни) складає 150%, або з 2 до 5, а по території ВП №2 

Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області (м. Хорол) кількість вчинених 

злочинів даної категорії залишилося на минулорічному рівні (3).  

 На -22%, або з 80 до 62 зменшилась загальна кількість злочинів, вчинених 

особами у стані алкогольного сп’яніння, при обласному зменшенні на  -27%.    

При незначному зменшенні кількості злочинів, вчинених особами, які їх 

раніше вчиняли  на -4% або з 294 до 281 (по області +3%), значний їх ріст 

зафіксовано ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області (м. Пирятин) 

+85%, або з 21 до 39, Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області   (Лубенська ТГ) 

+75%, або з 12 до 21, СПД №1 ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській 

області (смт. Оржиця) +16,7%, або з 24 до 28.  

Станом на 30.06.2021 року за статистичними даними на території                            

Лубенського району зареєстровано 1 584 кримінальних правопорушень ( -18%,                         

по області -12%), при цьому зменшення кількості зареєстрованих злочинів   відбулось 

по всіх районах.    

Найбільше   зареєстровано  злочинів по території обслуговування Лубенського 

РВП ГУНП в Полтавській області (м. Лубни) 470 та по території ВП №2 Лубенського 

РВП ГУНП в Полтавській області (м. Хорол) 269.   

 

З метою профілактики правопорушень на території обслуговування 

Лубенського РВП станом на звітний період поточного року співробітниками поліції 

Лубенщини складено 233 протоколів про адміністративне правопорушення та 938 

постанов: з них  

– За ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особами, які 

перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) – 117; 

– За ст. 173-2 КУпАП (вчинення домашнього насильства, насильства за 

ознакою статі) – 69; 

– Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового 

господарства ( ст.ст. 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 КУпАП) – 1171. 

 

 За результатами проведеної роботи складено адмінматеріали для виплати 

штрафів на загальну суму 739 тис. 857 грн. ( з них сплачено 244 тис. 418 грн.); 

 Винесено електронних постанов на загальну суму 2 тис. 227 грн. ( з них 

сплачено 1887 грн. ), котрі надходять до місцевого бюджету. 
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В И С Н О В К И: 

 

Вбачається, що Лубенським районним відділом поліції на території 

обслуговування поточного року вживались заходи, спрямовані на забезпечення 

стабільності криміногенної ситуації та протидії злочинності. 

З огляду на вищевикладене в організації службової діяльності з протидії 

злочинності та з метою забезпечення виконання завдань, поставлених керівництвом 

Національної поліції України та Головного управління Національної поліції в 

Полтавській області, слід визначити, що у 2021 році пріоритетними завданнями для 

поліції Лубенського районного відділу поліції у взаємодії з органами державної влади 

та місцевого самоврядування вбачаються: 

Пріоритет І: Забезпечення публічної безпеки і правопорядку шляхом реалізації 

превентивних програм протидії злочинності: 

- удосконалення та розширення діючої на території обслуговування 

комплексної інтелектуальної системи відеоспостереження «Бепечне місто» з 

потужною аналітичною складовою; 

- створення безпекового середовища в територіальних громадах району 

(реалізація проєкту «Поліцейський офіцер громади»); 

- подальша розбудова системи запобігання та протидії домашньому 

насильству та насильству за ознакою статі, а також запровадження комплексних дій і 

заходів, спрямованих на зменшення масштабу такого явища; 

- профілактика вуличної злочинності, попередження скоєння кримінальних 

правопорушень в громадських місцях;  

- запровадження сучасних підходів до забезпечення належного рівня безпеки 

під час проведення масових заходів.  

Пріоритет ІІ: Безпека на дорогах: 

- виконання загальнодержавних та регіональних програм, спрямованих на 

істотне підвищення рівня безпеки дорожнього руху;  

- удосконалення системи моніторингу та аналізу місць і кількості дорожньо-

транспортних пригод. 

Пріоритет ІІІ: Максимальна доступність поліцейських послуг будь-якій точці 

району: 

- створення безпечного середовища шляхом захисту об’єктів критичної 

інфраструктури району та забезпечення публічної безпеки і порядку на 

охоронюваних об’єктах і територіях обслуговування; 

- створення та розбудова підрозділів поліції за типом «поліцейські станції» у 

населених пунктах;  

- надання публічної послуги з оперативного реагування нарядів поліції на 

заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення та інші 

події в найкоротший час. 

Пріоритет ІV: Протидія кримінальним правопорушенням відповідає 

очікуванням громадян: 

- ужиття заходів з припинення поширення та вживання наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (торгівля наркотиків через 

Інтернет мережі);  

- протидія злочинам проти власності (крадіжки з проникнення в житло, 

кишенькові крадіжки та шахрайства); 
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- боротьба з незаконним заволодінням транспортними засобами; 

- подальше впровадження в діяльності поліції системи кримінального 

аналізу; 

- протидія лідерам злочинного середовища, так званим «злодіям у законі», 

«кримінальним авторитетам» та іншим представникам криміналітету, які впливають 

на криміногенну та соціально-економічну ситуацію в районі;  

- ліквідація небезпечних організованих груп та злочинних організацій, у тому 

числі тих, які діють у сфері торгівлі людьми, суспільної моралі та нелегальної 

міграції, а також причетних до незаконного обігу наркотиків. 

- протидія злочинам проти довкілля (Незаконна порубка або незаконне 

перевезення, зберігання, збут лісу; Порушення правил охорони або використання 

надр, незаконне видобування корисних копалин); 

 

 

Начальник сектору моніторингу  

Лубенського РВП ГУНП  

в Полтавській області                Микола БОЯРИНЦЕВ 



Громадське формування 

"Муніципальна служба правопорядку м. Лубни" 

Полтавська обл. м. Лубни вул. Ярослава Мудрого, 33 

 

«24» листопада  2021 р. № 157 

                                                              

ІНФОРМАЦІЯ 

Про роботу Громадського формування 

з охорони громадського порядку 

«Муніципальна служба правопорядку  м. Лубни» 

 
Громадське формування «Муніципальна служба правопорядку м. 

Лубни» створено та зареєстровано рішенням сесії №87 від 24.03.2004 р. 

Лубенської міської ради .  

Станом на 24.11.2021 р. штатна чисельність працівників становить 12 

одиниць: голова правління, бухгалтер, патрульних – 6 одиниць, 4-інспектора 

по благоустрою.  

Основне завдання діяльності формування є: 

- охорона громадського порядку  

- надання допомоги працівникам  поліції  

- здійснювати контроль за дотриманням правил  благоустрою  

Лубенської територіальної громади;     

Працівники формування постійно займаються патрулюванням вулиць 

міста та охороною громадського порядку, допомагають працівникам поліціі в 

розкритті злочинів, забезпечують правопорядок при проведенні спортивних 

змагань та заходів . 

Щодня працівниками  проводяться рейди по ліквідації стихійної торгівлі 

по місту. Зокрема мікрорайони: залізничний вокзал, Василенкове поле, 

військове містечко, район центральної лікарні.  На пл. Ярмарковій і                   

пр-т.Володимирський спільно з поліцією громадянам рекомендується 

звільнити місце торгівлі з тротуару і перейти до ринків. 



   Спільно з секретарями мікрорайонів міста  проводяться роз`яснювальні та 

профілактичні бесіди на щомісячних зборах щодо профілактики 

правопорушень. 

       Проводяться  перевірки щодо покосу бур’яну та амброзії  на прилеглих 

територіях установ, підприємств, організацій, магазинів та приватного 

сектору. Систематично проводиться профілактична робота по виявленню 

фактів спалювання опалого листя та сміття, а також виявлення громадян, які 

викидають сміття в невідведених для цього місцях. 

      В літній період працівниками громадського формування проводиться 

патрулювання пляжів "Центральний" та "Водокачка" 

      В зимовий період щоденно проводяться перевірки щодо прибирання та 

усунення ожеледиці на прилеглих територіях магазинів, підприємств, 

установ, організацій.        

    Щорічно проводяться чергування по охороні громадського порядку біля 

Новорічної ялинки на Володимирському майдані. 

   Працівники   приймають активну участь у роботі робочих груп, які створені 

органами виконавчого комітету Лубенської міської ради: 

- по виявленню порушень режиму роботи  та правил торгівлі. 

- по недопущенню правопорушень та профілактики серед 

неповнолітніх. 

- по ліквідації стихійної торгівлі . 

- по  контролю карантинних та обмежувальних протиепідемічних 

заходів. 

- по контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері надання 

послуг з перевезення пасажирів на таксі. 

    Впроваджено систему вуличного відеоспостереження в місті та 

продовжується робота щодо встановлення камер відеоспостереження на 

території м. Лубни. 

       Під час введення карантину,спричиненого коронавірусом Covid-19 з 

18.03.2020 року та по теперішній час працівники формування працюють в 



посиленому режимі . Контроль по місту по виявленню та недопущенню 

стихійної торгівлі. Постійно з працівниками Лубенського районного 

управління Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській 

області в складі робочої групи проводяться перевірки з організації виконання 

та контролю за дотриманням суб'єктами господарювання карантинних та 

обмежувальних протиепідемічних заходів . Спільно з працівниками відділу 

економічного розвитку і торгівлі проводяться перевірки з дотримання 

автомобільними перевізниками законодавства про автомобільний транспорт 

та тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при 

наданні послуг з перевезення пасажирів в період карантинних заходів. 

       За 11 місяців  2021 року виявлено 3100 порушників, вручено 2500 

талонів-попереджень, розглянуто 250 заяв та звернень громадян, складено 

220 адміністративних протоколів по статті 152 КУпАП. 

        

   

 

Голова правління  ГФ                                                Григорій МЕЛЕШКО                            
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